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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Alulírott Szentgyörgyi Szilvia mint Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, 

Szabadság tér 4-6.) Ajánlatkérő közbeszerzési megbízottjának a Projektfelügyelet - Országos 

Projekttervező, -támogató és -felügyelő Kft.-nek a közbeszerzési szakértője, az Ajánlatkérő 

által meghirdetett „Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város 

közvilágításához villamos energia beszerzése - 2017” megnevezésű közbeszerzési eljárásban 

2017. szeptember 13. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti megkereséssel kapcsolatban 

- a kérdések sorrendjét követve - az alábbiakról tájékoztatom. 

 

1. Hivatkozva a Szerződéstervezet 1. részének 16.6.) pontjára és 2. részének 17.7.) 

pontjára kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását, miszerint Kereskedő abban az esetben 

tud eleget tenni visszautalási kötelezettségének, amennyiben Felhasználónak nincs 

lejárt esedékességű kiegyenlítetlen tétel a folyószámláján. 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő módosítja a szerződéstervezeteket és rögzíti, hogy a 

Kereskedő csak abban az esetben köteles visszautalási kötelezettségét teljesíteni, 

ha nincs lejárt esedékességű kiegyenlítetlen tartozása az Ajánlatkérőnek. 

 

2. Hivatkozva a Szerződéstervezet 1. részének 16.7.) pontjában és 2. részének 17.8.) 

pontjában írtakra kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását annak elfogadhatóságáról, hogy 

Kereskedő a jóváíró számla miatt nem tud késedelmi kamatot fizetni. 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő elfogadja, hogy a Kereskedő a jóváíró számla miatt nem 

fizet késedelmi kamatot. A szerződéstervezeteket ennek megfelelően módosítja. 

 

3. Mindkét Szerződéstervezetre való hivatkozással kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy módosítsa 

az energia adót jövedéki adóra, mivel 2017.07.01.-től 2017. évi XXI. jövedéki adó 

törvény hatályos. 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő az energia adót módosította jövedéki adóra, annyi 

pontosítással, hogy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény a hatályos 

törvény, az ajánlattevő által hivatkozott jogszabály módosító jogszabály. 

4. Hivatkozva a Szerződéstervezet 2. részének 17.1.) pontjában foglaltakra kérjük T. 

Ajánlatkérő állásfoglalását annak elfogadhatóságáról, hogy amennyiben a Felhasználó 

diktálni szeretne, azt közvetlenül a Kereskedő felé kell megtennie a meghatározott 

időpontban. Ennek hiányában Kereskedő nem tudja garantálni a diktálás alapú 

számlát. 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő nem kíván diktálni. 



 

5. Hivatkozva Szerződéstervezet 1. rész 16.1.) pontjára és a 2. rész 17.2.) pontjára kérjük 

T. Ajánlatkérő elfogadását azzal kapcsolatban, hogy Kereskedőnek nem áll módjában 

az elszámoló számlákban kötbért/felárat számlázni. 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő elfogadja, hogy Kereskedőnek nem áll módjában az 

elszámoló számlákban kötbért/felárat számlázni, ennek megfelelően a 

szerződéstervezeteket módosítja. 

 

6. Hivatkozva a Szerződéstervezet 2. részének 17.1.) pontjára kérjük T. Ajánlatkérő 

állásfoglalását annak elfogadhatóságáról, hogy Kereskedő az Elosztói Engedélyestől 

kapott elszámolások alapján mennyiségi eltérést tartalmazó számlát állít ki. 

Felhasználónak lehetősége van Kereskedő felé diktálni, de ebben az esetben az Elosztói 

Engedélyesnél éves elszámolásba kell átkérnie magát. 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő elfogadja, hogy a Kereskedő az Elosztói Engedélyestől kapott 

elszámolások alapján mennyiségi eltérést tartalmazó számlát állít ki. Ajánlatkérő nem 

kíván a Kereskedő felé diktálni. 

 

7. Mindkét szerződéstervezettel kapcsolatban kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását azzal 

kapcsolatban, hogy amennyiben a Szerződés időtartama alatt hatóságilag vagy 

jogszabály által a Szerződés bármely elemével (különösen az árral) kapcsolatban 

módosító szabályozás-, illetve új adóteher, pénzügyi teher kerülne bevezetésre, 

Kereskedő jogosult előzetes értesítés alapján a módosításból eredő pénzügyi 

többletterhet, ill. a kivetett új adóterhet, pénzügyi terhet (változatlan összegben) 

Felhasználóra továbbhárítani. 

 

VÁLASZ: A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit mindkét fél köteles betartani, 

ami természetesen a jogszabályok változása esetére is vonatkozik, így azoknak 

mindkét fél köteles eleget tenni a szerződés külön rendelkezése nélkül is. 

 

8. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, miszerint kerül-e meghatározásra az alul- illetve 

felülvételezésből eredő szankció, eljárás. 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nem kíván szankciót alkalmazni alul, illetve 

felülvételezés esetén. 

 

9. Mindkét szerződéstervezettel kapcsolatban kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását azzal 

kapcsolatban, hogy Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján 

történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő 

összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető 

bankja által kivetett díjakat és költségeket. 

 



VÁLASZ: A szerződéstervezeteket az Ajánlatkérő ebben a tekintetben nem 

kívánja módosítani, értelemszerűen a jóváírás a kifizetés időpontja, továbbá 

minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével 

vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlavezető bankja által 

kivetett díjakat és költségeket. 

 

10. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy elfogadható az a tény az Ajánlatkérő részéről, hogy 

amennyiben nem kapjuk meg számlázási időszakon belül a profilos fogyasztási helyeikre 

az „elszámoláshoz” szükséges adatokat (mérőállás –tól - ig. vagy fogyasztott 

mennyiség), hogy az adott POD MÉF/12-ed része kerüljön adott hónapra kiszámlázásra 

(részszámla)? 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő számára elfogadható, hogy az adott POD MÉF/12-ed része 

kerüljön az adott hónapra a részszámla kiállításra. 

 

11. Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a számla mellékletében milyen tartalmú és 

részletességű kimutatást kell készíteni? Illetve, hogy ez elektronikusan a dedikált 

kapcsolattartónak pl. excel formátumban megküldésre kerülhet-e? 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő nem igényli, hogy dedikált kapcsolattartójának külön excel 

tábla kerüljön megküldésre. A számla és mellékletei tartalmát illetően az 

Ajánlatkérő egyedi igényeket nem fogalmaz meg, a jogszabályi előírások 

betartását kéri.  

 

12. Kérjük T. Ajánlatkérő kiegészítését, miszerint „a kereskedői számla az alábbiakat 

tartalmazza” felsorolás tartalmazza a VET 147 § (1) bekezdése alatt foglaltakat: 

a. Szénip. szerk.átal. tám.  

b. Kapcs.term.szerk.-át. díj  

c. Kedv. árú vill.en.-tám.  

d. KÁT és Prémium 

 

VÁLASZ: Az Ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezetet módosítani, 

figyelemmel arra, hogy azok kifejezetten hivatkoznak a Vet. 147.§ (1) bekezdése 

szerinti pénzeszközökre a kereskedői számla tekintetében. 

13. Kérjük szíves tájékoztatásukat hogy az egyes fogyasztási helyek (POD-ok) kinek a nevén 

vannak az Elosztói Engedélyes rendszerében (HHSZ és HCSSZ)? 

 

VÁLASZ: Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az Elosztói Engedélyes rendszerében az 

egyes fogyasztási helyek a tulajdonos, azaz Orosháza Város Önkormányzata nevén 

vannak. 

 

14. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy bocsássa rendelkezésre Ajánlattevő számára a fogyasztási 

helyek negyedórás adatait. 



 

VÁLASZ: Ajánlatkérő nem kívánja rendelkezésre bocsátani a fogyasztási helyek 

negyedórás adatait. 

 

Gödöllő, 2017. szeptember 25. 

 

Tisztelettel: 

 

Szentgyörgyi Szilvia közbeszerzési szakértő 

Projektfelügyelet Kft.  
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